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Eerste keer vlag gehesen voor Internationale Vrouwendag

’Volgend jaar doet we het uitgebreider’

Voor het eerst werd dinsdagochtend om half negen bij
het gemeentehuis in Tholen
de vlag gehesen voor Internationale Vrouwendag. Het
thema was solidariteit. ,,We
willen alle vrouwen in Tholen stimuleren zichtbaar te
zijn en samen initiatieven te
ontplooien”, zei Nancy RaasTophoven. ,,Bijvoorbeeld om
actief te worden in de lokale
politiek en onderwerpen die
vrouwen raken sterker op de
lokale agenda te zetten.”
Nancy had er zelfs een mooie nieuwe
vlag voor laten maken. Helaas was
de bezorgdienst de vlag kwijt geraakt. ,,Dus nu hijsen we de vlag van
Vrouwen van Nu”, zegt ze. ,,Ook wel
toepasselijk, want Vrouwen van Nu
ondersteunt ons initiatief.” Ze heeft er
nog wel een banner van kunnen laten
maken. ,,Die kon sneller gedrukt worden.” Het hijsen van de vlag ging niet
helemaal vanzelf. ,,Hebben we toch
een man nodig”, lachte burgemeester
Marleen Sijbers, terwijl ze de bode
erbij haalde. Daarna hing de vlag al
snel in het vroege zonnetje te wapperen. ,,Volgend jaar gaan we dit moment
wat meer aankleden”, zegt Nancy,
die plaatsvervangend raadslid is van
GroenLinks, maar op persoonlijke titel
het initiatief nam voor het hijsen van
de vlag. ,,Met een programma en meer
publiciteit. Want een vrouwendag is

Wielaard heeft een aantal vrouwen uit
andere landen meegebracht. ,,Internationale Vrouwendag moet ook echt
internationaal zijn”, zegt ze. ,,Ik heb
zelf vijftien jaar in Italië gewoond,
daar wordt deze dag echt gevierd.
Vrouwen krijgen er mimosa, symbool
van onderlinge solidariteit. Een beetje
jammer dat het hier blijft bij het hijsen
van een vlag.” In Eritrea is vrouwendag een groot feest, vertelt Hzbawit
Michael, die drie jaar geleden uit dit
land naar Nederland kwam. ,,Daar is
dat heel belangrijk.”

Elke dag vrouwendag

De vrouwen met de banner van Internationale Vrouwendag. De vlag was kwijtgeraakt tijdens het vervoer.
zeker in deze tijd nodig. In een crisis
zijn vrouwen heel belangrijk. Sámen
met mannen, want het is zeker geen
dag tegen mannen.”

Salaris

Want hoewel de emancipatie in Nederland redelijk ver gevorderd is,
hebben vrouwen nog steeds een
wachterstand, zegt Ineke Schippers

(ABT). ,,Vrouwen verdienen gemiddeld veertien procent minder dan
mannen. In gemeenteraden, in het
openbaar bestuur zijn nog altijd minder vrouwen. Kijk maar naar Tholen:
van de 21 raadsleden is er maar één
vrouw. Dat ligt ook wel een beetje
aan de cultuur hier. De SGP is in
Tholen de grootste partij, dan is het
logisch dat er minder vrouwen in de
politiek zijn.” Burgemeester Marleen

Sijbers zei het belangrijk te vinden
dat ieder kind gelijkwaardig op kan
groeien. ,,Je talenten gebruiken, uitgaan van je kracht is zó belangrijk.
Voor vrouwen én voor mannen.”
Als de vlag in de top wappert, is het
tijd voor een kop koffie in het gemeentehuis. Enige aanwezige man
is Jacques Dekkers. ,,Ik vind het wel
gezellig zo”, lacht hij. ,,Ik heb altijd
veel met vrouwen gewerkt.” Hilde

Krant later door

Eigenlijk is het bed al even
in gebruik, maar de officiële
overdracht kon door corona
pas vrijdag plaatsvinden. De
Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) kon toen trots
het speciale bed overhandigen aan het hospice in woonzorgcentrum De Schutse in
Sint-Annaland.
Het zogenoemde Flexobed zorgt ervoor dat patiënten makkelijker kunnen opstaan uit bed. Een deel van het
bed draait en de zithoogte, rugstand
en voeteneinde kunnen op maat worden aangepast. Het bed is geschikt
voor mensen met bijvoorbeeld een
spierziekte, reuma, Parkinson of obesitas. ,,Ideaal voor de patiënt”, zegt
Elisandrella Noordvliet, productspecialist Specialbeds. ,,Zo kan hij of
zij door één persoon uit bed gehaald
worden, zonder geduw en getrek. Als
een cliënt bijvoorbeeld ’s nachts naar
de wc moet, is dat veel makkelijker te
regelen.” Jan Aarnoudse, manager extramurale zorg, ziet nog een voordeel.
Want in deze tijd, dat personeel schaars
is, is dit transferbed heel handig. ,,Vaak
is er maar één medewerker inzetbaar,
dan is het fijn dat we op deze manier
mensen uit bed kunnen helpen.” ,,Het
is ook goed voor het behoud van ons
personeel”, zegt interim directeur André Lokerse. ,,Cliënten blijven langer
thuis wonen, dus als ze naar De Schutse komen, hebben ze meestal zwaardere zorg nodig. Op deze manier belasten
we ons personeel minder zwaar.” Voor
de Schutse is dit het derde Flexobed,
voor het hospice het eerste.

Meegroeien

Als een cliënt het bed niet meer nodig
heeft, kan het opnieuw ingesteld worden voor een andere cliënt. Daarvoor
komt Noordvliet langs. ,,Er zijn nog
veel meer mogelijkheden met het bed”,
vertelt zij. ,,Het is een bed dat mee
kan groeien. Zo is er bijvoorbeeld een
traagschuimmatras mogelijk, of een

Kawthar Alkhalal en Nour Shedeh komen uit Syrië. ,,Daar is het zoals het
hier vroeger was. Leren en werken is
niet standaard voor vrouwen, ze moeten vroeg trouwen en voor de kinderen
zorgen.” Zo is het ook nog wel een
beetje in Thailand, zegt Tan Fase. ,,Al
zie je wel dat het verandert. Zo’n zestig procent van de vrouwen is nu wel
vrij om te doen wat ze willen, al mogen
vrouwen niet de baas zijn. Directeur
worden of koningin is daar niet mogelijk. In Nederland is het echt goed geregeld. Hier is elke dag vrouwendag.”
Ook Petrina Geluk, fractievoorzitter
van het CDA in Tholen, heeft ervaring met de Internationale Vrouwendag in het buiteland. ,,Ik heb in Oost
Duitsland gewoond, daar maken ze
er een gezellige dag van. Wij hebben
vrouwendag onderdeel van onze campagne gemaakt, wij bezorgen bloemen
bij Thoolse vrouwen die het moeilijk
gehad hebben tijdens de coronacrisis
of die iets hebben betekend voor onze
maatschappij.”

verkiezingsavond

De Eendrachtbode van volgende week,
donderdag 17 maart, verschijnt later in
verband met de gemeenteraadsverkiezingen. De redactie gaat tot in de late
uurtjes door zodat u op dezelfde dag als
u gewend bent de krant kunt lezen, mét
daarin de meest actuele verkiezingsuitslag. Gevolg is dat de krant later
gedrukt en bezorgd wordt. De abonnees zullen de krant daardoor pas laat
in de middag in de bus krijgen. Voor
de abonnees in het buitengebied betekent het dat de krant zelfs een dag later
komt. Wij vragen om uw begrip.

Helft 17-plussers
heeft boosterprik
Van links naar rechts: Elisandrella Noordvliet van Specialbeds, Pauline Flikweert en Mary Bijnagte (NPV), interim directeur André Lokerse en in bed Henny Ketting, vrijwilligster van het hospice.

Speciaal bed als cadeau voor hospice De Schutse

Extra comfort voor cliënten
en zorgwerknemers
luchtwisselmatras. Wat er ook maar
nodig is voor de cliënt.”
Het hospice bestaat bijna twintig jaar.
Het werd gerealiseerd in juni 2003,
eerst op een locatie buiten het dorp, nu
binnen de Schutse in Sint-Annaland.
Er is ruimte voor één cliënt. ,,Uitbreiding is een wens”, zegt Mary Bijnagte
van de NPV. Het bed wordt betaald
uit een erfenis, ooit geschonken aan
de NPV. ,,Dit vonden we een mooie
bestemming.” In december kwam het
nieuwe Flexobed naar Sint-Annaland,
maar door corona was een feestelijke

overhandiging toen niet mogelijk.
Daarom werd het uitgesteld tot afgelopen vrijdag. Toen werd met een
hapje en een drankje het bed gepresenteerd.

Innovaties

André Lokerse zegt heel blij te zijn met
het bed. ,,Het is een van de innovaties
binnen de zorg. We zien bijvoorbeeld
veel innovaties op digitaal gebied, maar
dit is er zeker ook een.” Hij zei ook de
wens tot uitbreiding mee te nemen als

overweging voor de toekomst. Henny
Ketting is één van de vrijwilligers van
het hospice. Ze heeft nog niet met het
Flexobed gewerkt. ,,Degene die nu in
het hospice ligt, werkt niet met vrijwilligers. Waarschijnlijk verzorgt de familie de zorg”, vertelt ze. Henny heeft
jarenlang in de zorg gewerkt. ,,Maar
als vrijwilliger heb ik nu veel meer tijd
met de cliënten. Een tijdje terug heb ik
een hele nacht bij iemand aan het bed
gezeten, dat geeft een heel fijn gevoel.
Het is best heftig vrijwilligerswerk,
maar ook heel dankbaar.”

Het aantal volledig tegen corona gevaccineerde Tholenaren blijft stabiel.
Zeven van de tien inwoners van 12 jaar
en ouder hebben twee prikken gehaald,
en dat percentage is al weken onveranderd. Het RIVM meldt verder dat
van de Thoolse zeventienplussers iets
meer dan de helft, 52 procent, naast
twee prikken óók de boosterprik heeft
gehad.
De afgelopen zeven dagen zijn opnieuw
méér inwoners positief getest. Het waren er 647, en dat is zestig procent meer
dan in de voorafgaande week. Over het
algemeen hebben mensen de omikronvariant van het coronavirus, die milde
klachten geeft. Er zijn dan ook slechts
drie Tholenaren met corona in het ziekenhuis beland. Het geeft wel aan, dat
het virus nog altijd niet weg is.

Buslijnen 15,4 miljoen

In verkiezingstijd hoor je gemeentelijke politieke partijen ook over het
openbaar vervoer. Dit is een taak van
de provincie en die steekt er dit jaar
weer 15,4 miljoen euro in. Connexxion
verzorgt het openbaar vervoer in Zeeland in opdracht van de provincie. De
exploitatiebijdrage van 15,4 miljoen
euro is een voorschot.

